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1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9
ბრძანების შესაბამისად.
1.2 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)
ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა
დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის
შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას
მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.6 იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დახარისხობრივი
მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი,პატენტი ან მწარმოებელი
კომპანია,
ასეთ
შემთხვევაში
აღნიშნული
ტერმინები
გამოყენებული
არის„მსგავსისა“
და
„ექვივალენტურის“ მნიშვნელობით და პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოსტექნიკური
დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მსგავსი ან ექვივალენტურიმახასიათებლების
მქონე საქონელი/მომსახურება.
1.7
სატენდერო
წინადადებაში
ფასი
გამოსახული
უნდა
იყოს
საქართველოს
კანონმდებლობითგათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადისგათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა
დასაშვებია მხოლოდლარში.
1.8საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება განეკუთვნება ინტელექტუალურ
მომსახურებას, რომლისფასწარმოქმნისადეკვატურობის დადგენა არისძალიანრთული.სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-9
მუხლის 11 პუნქტის თანახმად, ამავე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
შემთხვევაში შესყიდვის თავისებურებიდან გამომდინარე პრეტენდენტს არ მოეთხოვება ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
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2.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1

ანგარიშსწორების პირობები:

2.1.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
2.1.2

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით - ლარში.

2.1.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების და შესაბამისი საგადასახადო
დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
2.1.4

საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.2

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს
წარმოადგენს

ქ.

გარდაბნის ცენტრალური გზის გასწვრივ ბორდიურებისა და
მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება.
უნდა განხორციელდეს:
ქ. გარდაბნის ცენტრალური გზის გასწვრივ ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა.
პროექტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
1.

თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

2. სამუშაო მოცულობის უწყისს;
3.

ხარჯთაღრიცხვას (გაშლილად);

4. განმარტებით ბარათს;
5. სქემატურ და ესკიზურ ნახაზს;
6. გრძივ და განივ პროფილებს;
7. ორთო-ფოტოს;
8. გეოდეზიას;
9. ელ.ვერსიას (CD დისკზე);
10. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს საბოლოო ექსპერტიზის თანხა.

4

ტროტუარების

•
ქ. გარდაბნის ცენტრალური გზის გასწვრივ ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობის
სამუშაოების თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 750 000 (შვიდასორმოცდაათი ათასი) ლარს.
•
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე შესასრულებელი სამუშაოს ზუსტი
მოცულობა შეთანხმებული უნდა იქნას გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურთან.
•
მომსახურება გაწეული უნდა იქნას საქართველოში დადგენილი შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა
და წესების დაცვით, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
შენიშვნა: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2013, 2014 და 2015 წლების განმავლობაში (თითოეულ წელიწადზე
ცალ-ცალკე) ჯამში არანაკლებ 45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის ღირებულების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების გამოცდილება.
2.3 მიწოდების პირობები და ვადები:
2.3.1 მიწოდების ვადა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე;
2.3.2 მიწოდების ადგილი: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქუჩა №127.
2.4 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) რეკვიზიტები დანართი #2-ის მიხედვით.
ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასების ცხრილი #3-ის მიხედვით.
გ) 2013, 2014 და 2015 წლების განმავლობაში (თითოეულ წელიწადზე ცალ-ცალკე) ჯამში არანაკლებ 45 000
(ორმოცდახუთი ათასი) ლარის ღირებულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დამზადების გამოცდილების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი.
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დოკუმენტაციის

3.

სახელმწიფოშესყიდვისშესახებხელშეკრულებისპროექტი

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos tenderSi
gamarjvebulpretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
winamdebare

xelSekruleba

daido___

____________

2016w.

erTis mxriv gardabnis municipaliteti(SemdgomSi `Semsyidveli~) da meores mxriv
___________________________________________________________
(SemdgomSi
`mimwodebeli~)

(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara eleqtronuli tenderi
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________
Sesyidvis obieqtis mokle aRwera

Sesyidvaze romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba,
romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli
Tanxaze:
momsaxurebaSemdeg
_____________________________________________________________________________
(xelSekrulebis Tanxa cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT)

(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).
1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1
`xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvel organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli
xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT
da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris
miniSnebebi.
1.2
`xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3
`Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4
`mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da
uzrunvelyofs
momsaxurebis
gawevas
saxelmwifo
Sesyidvis
Sesaxeb
mocemuli
xelSekrulebis farglebSi;
1.5
`dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2. Sesyidvis obieqti da klasifikatoris kodi
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2.1 xelSekrulebis Sesyidvis obieqti ganisazRvreba satendero dokumentaciis, kerZod
teqnikuri dokumentaciis 2.2 punqtSi mocemuli teqnikuri davalebis da danarTi #3-is
Sesabamisad, romelic SemdgomSi Tan daerTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis
ganuyofel nawils.
2.2 klasifikatoris kodi:71300000;

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1
Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT xelSekrulebis Sesrulebis
nebismier etapze ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis
Sesrulebaze da ganaxorcielos momsaxurebis xarisxis perioduli inspeqtireba.
3.2
mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidveli,
kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT
da sxva samuSao pirobebiT. im SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis)
mizniT gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs
TviT Semsyidveli.
3.3
mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra.
3.4
am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli
xelSekrulebis sxva valdebulebebisagan.
3.5 mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis kontrols
Semsyidvelis
mxridan
ganaxorcieleben
gardabnis
municipalitetis
gamgeobis
infrastruqturis, mSeneblobisa da sivrciTi mowyobis samsaxuri.
4.Sesyidvis obieqtis miwodebis pirobebi
4.1Sesyidvis obieqtis miwodebis vadaa, xelSekrulebis gaformebidan 15 kalendaruli
dRe.
4.2 Sesyidvis obieqtis miwodebis adgili: q. gardabani,aRmaSeneblis q. #127.
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1 Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba ganxorcieldeba, Semsyidvelisa da mimwodeblis
uflebamosili warmomadgenlebis mier miReba-Cabarebis aqtis gaformebiT(Semsyidvelis
mxridan miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze uflebamosil pirebs warmoadgenen winamdebare
xelSekrulebis me-3 muxlis 3.5 punqtSi miTiTebuli pirebi).
5.2
miReba-Cabarebis
aqtis
gaformebis
safuZvels
warmoadgens
inspeqtirebis
(xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze pasuxismgebeli) jgufis daskvna da mimwodeblis
mier warmodgenili angariSebi (gaweuli momsaxurebis Sesaxeb).
5.3
miReba-Cabarebis
aqtis
gaformebasTan
erTad,
mimwodebeli
valdebulia
warmoudginos Semsyidvels saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi
sagadasaxado dokumentacia.
6. angariSsworeba
6.1 angariSsworeba moxdeba larebSi.
6.2 gadaxdis forma – unaRdo.
6.3angariSsworeba ganxorcieldeba miReba-Cabarebis aqtis gaformebis da Sesabamisi
sagadasaxado dokumentaciis warmodgenidan 10 samuSao dRis ganmavlobaSi.

7. fasebi
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7.1 Sesyidvis obieqtis fasi ganisazRvreba larebSi.
7.2 Sesyidvis obieqtis saerTo Rirebuleba Seadgens ----------- (---------------) lars,
7.3
xelSekrulebis
RirebulebiTi
parametrebis
Secvla
dasaSvebia
mxareTa
SeTanxmebiT.
7.4 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba jamuri Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi
Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT
dadgenili SemTxvevebisa.
7.5
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri
Rirebulebis 10%-ze meti odenobis gazrda.
8. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
8.1
araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive
mxris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
8.2
Tu
raime
winaswar
gauTvaliswinebeli
mizezebis
gamo
warmoiSoba
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori
valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
8.3
nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
SemsyidvelisaTvis pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~
saqarTvelos kanonis da am debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
8.4
xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
9. uflebebis gadacema
9.1
mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc
mTlianad da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi
valdebulebebi mesame pirs.
10. subkontraqtorebi
10.1
xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos
Semsyidvels sub-kontraqtor(eb)is ayvanis an Secvlis Sesaxeb (sub-kontraqtoris ayvanis
aucileblobis mizezebis dasabuTebiT). sub-kontraqtor(eb)is dasaSvebobis sakiTxs wyvets
Semsyidveli da mimwodebeli erToblivi molaparakebis safuZvelze, romelic gaformdeba
werilobiTi formiT winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT.
10.2
am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda
waredginos Semsyidvels.
10.3
am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar
aTavisuflebs mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.
11. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
(sajarimo sanqciebi, forma, odenoba da gadaxdis vadebi)
11.1 fors-maJoruli pirobebis garda, mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi gamoiyeneba sajarimo sanqciebi.
11.2 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an Sesrulebis vadis
gadacilebisaTvis
mimwodebels
daekisreba
pirgasamtexlos
gadaxda,
_
yovel
vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT.
11.3
sajarimo
sanqciebis
gadaxda
ar
aTavisuflebs mimwodebels
ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan.
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11.4 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri
Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 1%-s, Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad
Sewyvitos xelSekruleba.
12. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
12.1 mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
Sesmyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli
pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.
12.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
12.3 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
12.4 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb
agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo
igi ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
12.5 am muxlis me-4 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia
aunazRauros mimwodebels faqtiurad gaweuli momsaxurebis Rirebuleba.
12.6 Semsyidveli uflebamosilia mTlianad an nawilobriv calmxrivad Sewyvitos
xelSekruleba, Tuki mimwodeblis mxridan Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebis darRvevis
periodi aRemateba 15 kalendarul dRes.
13. fors-maJori
13.1
xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas, Tu xelSekrulebis
Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli
garemoebis Sedegi.
13.2
am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da
maTi kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli
Semsyidvelisa da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia
winaswar gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT,
stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT,
sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
13.3
fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma
mxarem, romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv
unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi
gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan
werilobiT pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda
mixedviT agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs
gamonaxos
valdebulebebis
Sesrulebis
iseTi
alternatiuli
xerxebi,
romlebic
damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
14. sadao sakiTxebis gadawyveta
14.1
Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava,
warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv.
14.2
Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi
Semsyidveli da mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier
mxres davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesis da mixedviT mimarTos
saqarTvelos
sasamarTlos,
Tu
xelSekrulebis
pirobebSi
sxva
ram
ar
aris
gaTvaliswinebuli.
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15. gamoyenebuli samarTali
15.1
xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.

Sesabamisad

da

16. xelSekrulebis ena
16.1
xelSekruleba Sedgenili unda iqnes qarTul enaze, sam egzemplarad, TiToeul
maTgans gaaCnia Tanabari iuridiuli Zala. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis meore mxare
aris ucxo qveynis warmomadgeneli, maSin meore egzempliari iTargmneba mimwodeblisaTvis
misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze dawerili xelSekruleba warmoadgens
gadamwyvets. xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi molaparakebebi da sxva
dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris, unda Seesabamebodes aRniSnul pirobebs.
17. Setyobineba
17.1
nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad,
ugzavnis meore mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis, eleqtronuli fostis an
faqsis saxiT, originalis Semdgomi warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris
misamarTze.
17.2
Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis
ZalaSi Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian
dgeba.
18. gadasaxadebi da dabegvra
18.1
ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs momsaxurebis gawevasTan dakavSirebuli
yvela im gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, romlebic
gadasaxdelia saqarTvelos farglebSi da mis gareT.
18.2
adgilobrivi
mimwodebeli
pasuxs
agebs
saqarTvelos
kanonmdeblobiT
dadgenili gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, Tu
xelSekrulebis pirobebiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.
19. xelSekrulebis moqmedebis vada
19.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia zemoT miTiTebuli TariRidan mxareTa mier
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis srul da jerovan Sesrulebamde.
20. sxva pirobebi
20.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
20.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da
riskiT.
20.3 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri
mimwodebelTan da ორი piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri
mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
20.4 gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenili satendero winadadeba da
danarTebi Tan erTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
20.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.
Semsyidveli:

mimwodebeli:
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4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. გარდაბანი,
აღმაშენებლის #127, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.საკონტაქტო პირ(ებ)ი:
ქეთევან ონიანი ტელ: 599-29-05-91.
დავით ლობჟანიძე : 599-29-01-58
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დანართი #1
აფიდავიტი
სატენდეროწინადადებისდამოუკიდებლადგანსაზღვრისთაობაზე
გამოცხადებულტენდერშიმონაწილეობისმიღებისმიზნით,ვადასტურებ,
რომჩემსმიერწარმოდგენილისატენდეროწინადადებაშემუშავებულიაკონკურენტისგანდამოუკიდებლად. ასევევადასტურებ, რომ:
*
ჩემთვისცნობილია,
რომსატენდეროწინადადებადისკვალიფიცირებულიქნება,
რომაფიდავიტშიმოცემულიინფორმაციაარისყალბიან/დაცრუ;

თუაღმოჩნდა,

* უფლებამოსილივარპრეტენენტისმიერ, ხელიმოვაწეროამაფიდავიტსდაწარვადგინოესსატენდეროწინადადება;
*
ნებისმიერპირი,
შესაბამისადუფლებამოსილიაპრეტენდენტისმიერ;

რომლისხელმოწერაცდაფიქსირებულიასატენდეროწინადადებაზე,

*
ჩემთვისცნობილიარომტერმინი
"კონკურენტი"
აფიდავიტისმიზნებიდანგამომდინარე,
რომელიცშესაძლებელიაიყოსპრეტენდენტიან/დაწარადგინოსსატენდეროწინადადებაამტენდერში;

გულისხმობსნებისმიერპირს,

*მატერიალურიგამორჩენისანუპირატესობისმიღებისმიზნითპრეტენდენტსადაკონკურენტსშორისარწარმოებულაკონსულტაცია,
კომუნიკაცია, შეთანხმებაანმოლაპარაკებაშემდეგსაკითხებთანდაკავშირებით:

•
•
•
•
•

სატენდეროწინადადებისფასი;
სატენდეროწინადადებისფასისგამოთვლისმეთოდი, კოეფიციენტიანფორმულა;
სატენდეროწინადადებისწარდგენაანწარდგენისგანთავისშეკავება;
ისეთისატენდეროწინადადებისგანზრახწარდგენა, რომელიცარაკმაყოფილებსგამოცხადებულიტენდერისპირობებს;
შესყიდვისობიექტისხარისხი,
მოცულობა,
ტექნიკურიპირობებიანმიწოდებისდეტალები,
რომელთაცეხებასატენდეროწინადადება;
*
სატენდეროწინადადებისპირობებიპრეტენდენტსწინასწარიგანზრახვით,
პირდაპირანარაპირდაპირ,
არგაუმჟღავნებიაან/დაარგაუმჟღავნებსკონკურენტსსატენდეროწინადადებისგანსაჯაროებისმომენტამდე.

გავეცანიამაფიდავიტისშინაარსსდავადასტურებწარმოდგენილიინფორმაციისუტყუარობას.
თანხმობა

სახელმწიფოშესყიდვებისმიზნებისთვის,
აფიდავიტიწარმოადგენსსატენდეროწინადადებისდამოუკიდებლადგანსაზღვრისთაობაზეწერილობითდოკუმენტს,
რომლისხელმომწერი,
პრეტენდენტისსახელით,
ადასტურებსდოკუმენტშიმითითებულიინფორმაციისადაგარემოებებისუტყუარობასდასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენი
ლიწესითპასუხსაგებსაღნიშნულიინფორმაციისადაგარემოებებისუტყუარობაზე.აფიდავიტითგანსაზღვრულიპირობებისდარღვევა
იწვევსსისხლის-სამართლებრივპასუხისმგებლობასსაქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსის 1951მუხლისშესაბამისად.
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დანართი #2

1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
საიდენტიფიკაციო კოდი:

___________________________________

__________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)
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დანართი #3

ფასების ცხრილი
პრეტენდენტის დასახელება____________________________

მომსახურებისღირებულება
(ლარებში)

მომსახურებისდასახელება
ქ.

გარდაბნის

ცენტრალური

გზის

ტროტუარების მოწყობისათვის საჭირო

გასწვრივ

ბორდიურებისა

და

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის დამზადება.
ჯამი

___________________________________

__________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)
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